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Ben jij die enthousiaste en servicegerichte junior medisch instrumentatie technicus die wij zoeken? En wil 

je graag werken in een dynamische omgeving waar snel ingespeeld wordt op zorgveranderingen en 

technische innovaties? Kom dan ons team van technische professionals versterken. 

 

Afdeling 

Onze afdeling Medische Technologie bestaat uit 24 personen: klinisch fysici, biomedische technologen, 

medische instrumentatie technici en management assistenten. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het 

beheer en in stand houden van de medische technologieën van Gelre ziekenhuizen.  

De medisch instrumentatie technici voeren het grootste deel van het preventieve en correctieve onderhoud 

aan medische apparatuur zelf uit en geven ondersteuning en advies bij aanschaf, veilig gebruik en 

toepassing van deze apparatuur.  

 

Werkzaamheden 

Wij zijn op zoek naar een junior medische instrumentatie technicus die de afdeling kan ondersteunen in 

haar verantwoordelijkheden. Concreet houdt dit in:  

 Het uitvoeren van preventief onderhoud en reparaties aan medische apparatuur  

 Het uitvoeren van ingangscontroles en acceptatietesten bij nieuwe apparatuur 

 Aanspreekpunt voor ziekenhuismedewerkers die medische apparatuur komen brengen en halen 

 Het verzorgen van documentatie ten behoeve van medische apparatuur 

 Het begeleiden van leveranciers bij werkzaamheden 

 Het ondersteunen van je directe collega’s 

 

Functie eisen 

Wij zoeken een enthousiaste collega met een passie voor elektronica en fijnmechanische techniek, een 

dienstverlenende instelling en goede communicatieve vaardigheden. Je hebt een opleiding op minimaal 

MBO niveau 3-4 gevolgd of hebt voldoende kennis verkregen door ervaring. Je bent bereid om een MTA 

en MTB opleiding te volgen, evenals overige aanvullende opleidingen en cursussen. Relevante 

werkervaring is een pre. Je bent flexibel, efficiënt, stressbestendig en kunt goed prioriteiten stellen. 

Daarnaast kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken.  

 

Ons aanbod 

 Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week (een werkweek van 4x9 uur is mogelijk). 

 Wij bieden je een uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden conform onze CAO Ziekenhuizen, 

in eerste instantie voor de duur van een jaar. Je kunt je bij geschiktheid verder ontwikkelen naar 

medior en senior medisch instrumentatie technicus. 

 Een junior medisch instrumentatie technicus wordt ingeschaald in FWG 40 met een maximum bruto 

maandsalaris van €2797,00 bij 36 uur. (met mogelijke doorgroei naar schaal 50 bij een senior 

functie) 

 Jezelf ontwikkelen binnen ons team vinden we belangrijk, we geven je graag de kans hiervoor! 

 

Meer info 

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Homme-Auke Kooistra, klinisch fysicus 

en afdelingsmanager van de afdeling Medische Technologie, bereikbaar via telefoonnummer 

(055)-5818995.  

 

Interesse?  

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 30 september door je motivatiebrief en cv te mailen aan 

werkenbij@gelre.nl. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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